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Liite tulossopimukseen

Kasvatustieteiden tiedekunta
Rehtorin avaus: Lapin korkeakoulukonsernin ja Lapin yliopiston strategian suhde
(Liite: Lapin yliopiston strategia 2020)

Dekaanin katsaus ja siihen perustuva keskustelu
Perustutkintokoulutus:
Tulossopimuskaudella 2007- 2009 344 perustutkintoa, tavoite oli 330
Vuoden 2010 tilanne: maistereita valmistunut 18, kandeja 27 ja tohtoreita 4
Kokonaisopintopistemäärä on laskenut
Tiedekuntaan hakeneita on ollut runsaasti
Uudet opiskelijat suurelta osin pohjoisesta, vain vajaa 20 % muualta kuin Lapin tai
Oulun läänistä, rekrytointialuetta tulee laajentaa
Valmistuneiden sijoittuminen Pohjois-Suomeen 73%
Ulkomaalaisten perustutkinto-opiskelijoiden määrä tulee kasvamaan mediakasvatuksen englanninkielisten opintojen myötä
Opintoja on pyritty edistämään, esim. ylimääräisiä graduohjausseminaareja järjestetty, Valmiiksi tänä vuonna projekti, opiskelija ja opettajatutorointia lisätty, ohjauskäytänteihin kiinnitetty huomiota, opetussuunnittelu menossa (eurooppalainen viitekehys)
Läsnä olevista opiskelijoista lv 2008 – 2009 45 op suorittaneita luokanopettajakoulutuksessa 66%, aikuiskasvatuksessa 22%, mediakasvatuksessa 45 %
Jatkokoulutus ja tutkimus:
Tulossopimuskaudella 2007-2009 valmistui 27 tohtoria tavoitteen ollessa 15
Tutkimusstrategiatyö meneillään, tiedekuntaneuvoston asettama tutkimusstrategiatyöryhmä laatii tiedekunnan tutkimusstrategian sisältäen tiedekunnan tutkimustoiminnan tavoitteet ja profilaation ml. jatkotutkintokoulutuksen toukokuun loppuun
mennessä
Nippuväitöskirjoja -> referee-artikkeleja, artikkeli jo ennen väitöstä
Työsuunnitelmissa tilaa julkaisemiseen
Tiedekunta tukee kielentarkastusta
Yksi konferenssimatka/vuosi jokaiselle opettajalle/tutkijalle, edellyttää esitelmän
Mentorointi julkaisutoiminnassa -> julkaisupolut, kv.julkaisemiseen tukea
Kulttuurirahaston mahdollisuuksia jatkokoulutuksen rahoittaja tulee hyödyntää!

Kansainvälisyys:
Kansainvälinen opettajien ja opetuksen tutkijoiden ISATT-konferenssi heinäkuussa
2009 Lapin yliopistossa (julkaisun kustannukset laskun mukaan)
Tutkimusyhteistyö Santa Barbaran ja Stanfordin yliopistojen kanssa
Kansainvälinen tutkijavaihto lisääntynyt tiedekunnassa

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus:
Kasvatustieteiden tiedekunnan yhteiskunnallinen vuorovaikutus todentuu perus- ja
jatkokoulutuksen, opetus- ja kasvatusalan täydennyskoulutuksen ja tutkimuksen ja
kehittämisen hankkeiden osana
Opetussuunnitelmissa, koulutustarjonnassa ja tutkimustoiminnassa huomioidaan
yhteiskunnasta nousevat tarpeet
Paikallisesti johtokunnat, yms.
Valtakunnalliset asiantuntijatehtävät
Laatusiltapalaverit – työelämäpalaute; hyödyntämiseen huomioita
Työhyvinvointihanke:
Alkaa syksyllä 2010
Valmennetaan henkilökuntaa, tuetaan yksilöllisyyttä, osallistetaan henkilökuntaa
Tunnusluvut:
Aikuisopiskelijoiden osuus 30%, uudet ylioppilaat 20%
Opiskelijoiden rekrytointi Lapista noin 65%
Englanninkielinen opetus vähäistä
Valmistuneista yksityiselle sektorille 22%
KTK:n osuus kansallisesta koulutusvolyymistä on pienentynyt 5,6%:iin perustutkintokoulutuksessa
Tohtorintutkinnon suorittaneita opettajista 58%
Täydentävän rahoituksen osuus 16%
SA-TEKES- rahoitus siirtymässä Post Doc- tasolle ja tiedekunnalla paljon tohtoroituneita -> mahdollisuutta hyödynnetään mm. 670 000 €/TEKES
Kokonaiskustannusmallin laskentaperiaatteista järjestetään erillinen palaveri
Tutkimusstrategiset painoalat/nykyvaihe:
Kasvatustieteiden tiedekunnan tutkimustoiminnan tavoitteena on yhteiskunnallisen
muutoksen ymmärtäminen ja yhteisöjen tukeminen yhteiskunnallisen muutoksen
kohtaamisessa

Harjoittelukoulu:
Tavoitteena 1-9- yhtenäiskoulu, odotetaan ministerin kannanottoa
Statuksen kannalta tärkeä

Henkilöstörakenne
Aikuiskasvatustieteen professori
professuuri tiedekunnan ja yliopiston kannalta tärkeä
22/98 opiskelijaa
viran määrittely vielä avoin (vapaa sivistystyö, työvoimakoulutus, henkilöstön kehittäminen, yrittäjyyskasvatus, työmarkkinakysymykset)
tuntiopetusrahaa syksyyn varataan max 20 000 €.
tällä hetkellä väylä luokanopettajakoulutukseen
virkarakenne: professori ja assistentti (tutkijatohtori)
5-vuotiskausi
Liikunnan didaktiikan lehtori
hoidetaan määräaikaisesti lukuvuosi 2010-2011
Naistutkimuksen yliopisto-opettaja lukuvuosi 2010-2011
mr-varaus vain 31.7. asti
yliopiston yhteistä opetusta
sukupuolitutkimuksen maisteriohjelma – 5 opiskelijaa (1 valmistunut)
kasvatustieteiden tiedekunnan säästötavoite 223 000 €:oon
Matematiikan ja kemian didaktiikan lehtori
nykyinen tehtävänhoitaja hoitaa tuntiopetuksella 2011 kevätlukukauden loppuun
saakka
sl 2010 varataan 5000€ tuntiopetukseen
Saamenkielen ja kulttuurin lehtori
tavoite: saamenkielen opettajien kouluttaminen
tuntiopetus syksyn aikana
5000 € tuntiopetukseen
Kasvatustieteen ja erityisesti aikuis- ja ammatillisen koulutuksen lehtorin tehtävä
konsernin yhteisenä 1.1.2011 – tiedekunta järjestää asiasta erillisen kokouksen
amkien rehtoreiden kanssa kevään 2010 aikana
asiaan palataan tulosneuvotteluissa
Harjoittelukoulu
määräaikaiset työsuhteet lukuvuodeksi 2010-2011
---Kongressikirjan painatuskustannukset korvataan laskun mukaan (yliopistopaino)

